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EKO Passion body Varella

Údržba

Pečujte o body se stejnou láskou a něhou, s jakou se staráte o vlastní tělo. Ruční praní
s kapkou pracího gelu rozmazlí měkký a citlivý tyl jemnou lázní. Sušičku se žehličkou
raději do péče nezapojujte, protože by mohly erotické prádlo nenávratně poškodit.

Materiál

V průsvitném materiálu žena odhalí všechny své přednosti. Elastický a na dotek příjemný
tyl rozmazlí ženinu pokožku nadstandardní péčí.

47 % recyklovaný polyamid
43 % regenerovaný polyamid
7 % regenerovaný elastan
3 % lycra

Barva

Černá barva patří mezi stálice erotického prádla. Vyjímá se smyslnou elegancí a
všestrannou energičností, která rozproudí stojaté vody každodenní všednosti.

Rozměry

Doporučujeme ženám, aby se před koupí prádla vždy přeměřily a své míry porovnaly s univerzálními rozměry od
výrobce. Míry testerek můžou posloužit jako inspirace. Obrázek s rozměry od výrobce najdete ve fotogalerii.

S–M

Výška: 158–164 cm
Velikost košíčků: A–C
Obvod pod prsy: 70–82 cm
Obvod pasu: 60–72 cm
Obvod přes boky: 88–100 cm

L–XL

Výška: 164–170 cm
Velikost košíčků: B–D
Obvod pod prsy: 70–82 cm
Obvod pasu: 72–84 cm
Obvod přes boky: 100–112 cm
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XXL–XXXL

Výška: 170–172 cm
Velikost košíčků: C–E
Obvod pod prsy: 74–88 cm
Obvod pasu: 84–96 cm
Obvod přes boky: 112–124 cm
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